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sogn, fredes som ned<'n-

r--, Fredningen har følgende omfang:

Arralerne må ikke behy(.{ges 81*.& h9Jllll+m:l!t:Opr ml\ ikke anhringes transformatorstationer,
tclefon- eller tl'1cgmfmasler, skure, Ildsalgshader, vogne til hehoelsc eller lignende skon-
herlsforstyr<'nde (.{cnstalJdc.

J,,~ forh"'Il~I(IeJ" mig tl6g ret-til: f4..lo. ~ ~U ~~'t'-<GcA>
1~1~0~;r,'1:~. (,~~/4;~~·~;:; 1~
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For fredningC'n ydes der intet vederlag.
Denne fredningsdeklaration klln lyses paa lMffi ejelldom~

I~ '7) • ~ •
matr. nr. Ii ~A:I by, !C/
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hvilke IIW Ir II r. 11l1~1lI' PI] 1:11111hrllg~pjend()m '!

Tll]glY~llillgen skl'r 1II1l'1l llllgifl for mig

l'alalt'rt'lil'1I tilkolllnll'r frt'dllillg~lI:c\'nel for Skanderhorg amt og ml'llighl't1sJ :i(iet
r;-) . -
lU.u-, - fi,Jr '''} sogn!'-

I i/

I~
I

for

~ ,den .8 O..?-....~ ..~-'f~!!...e.... /CJ ...t;--'r.--
~1Ma«~ ~,t~ ~ Jk ~f;~,.J. k;U~"~~~retd ~~iA ~k-Js~. ) ,

I { II' I I I. V.. K~ t~ {'o1'{;-?<---<4-e'H
J ,A,\AACl l\.l v-tA,A lU et ~v.... ' /'9:-.~~. 0jt..4' jt..;,w---. ~ Jt;Y~.
~. :trMJ, ~~ 11~·.M~Ie4.-':"
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t7e'/--r..·~---e~>.
Foransh\ende fredningsdeklaration godkt'nt1cs.

\'('d TinglysningelI henvis('s iii vl'(l1ugle kopi af. matrikllels-kort. \I@(lIaf::1 delthll'll

tmn isdrfll'efltJe Inlll."-Hr. mil. -by,
~A, II'" h l'ilkl"t "nrl del fJ u\u\e .ue ..1 el' ilHfblg~1.

~J l~!._...\'" 'Lj e...Lu ../,.ILA. .... ~ L....~,-<. ~oLiU .. ~ 4~~ ~ ~ eu:-.~.- .- - \ - , - - t "'~ l 'i

Frt'dllil]g~ml'vnct for Skanderhorg mut. ~IIlIltAteI, den 27 i--- \q 5b

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration
a

tinglyses som servitutstiftende på :latr.nr. l Føvling

by og soe;n.
~~-". '-. ':

/:'/'" Kirlcemin.;isteriet, den 6. januar 1955 •., ' '.
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Fredningsdeltlaration

uml""k"'V":;' ~/-'7 '..-

ilHlg:1r hervP(1 pa at npdennævnle an'nl af den miA tilhørende ej(·llllom, matr. nr. l! af

/2 ~
~for na'rmere alllorl.

I'y,~ sogn, fredes som m'den-

An'ull,t heskrives suledes: ~ ~ ~t:? ~",t'..--.J L~ ",~

~4-~_ ;7 ~~ ~ ~,. 7'"

~~V-<...-

Fn'c1ningen har følgende omfang:

Arealcrnr 1ll7i~J~gges t'lIer hcplallll's. D('r mf, ikke anhringes transformatorstationer,
tt'll'fon- eHl'!" Iclegrafmaster, skure, IIllsalgshoder, vogne til beuoelse eller lignende skøn-
hedsforstYI'l'nde g('llstallde .

.J.tg forllt'holder mig dOll [f" ti-l-!-

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.

Denne fredningsdeklaration l<all lyses paa min ejendom,

/ ~ Æ-.-j by, Æ;'
I~ ~_._~_
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Tingly~ningl'l1 ~kl'1" Illlen udgill for mig
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I
I

,/
/ ')

I l' .

fOl"

.~.

Foranstlwntle fn'(lningsdeklaration godkendes.

\'('(1 Tinglysningen henvi~l's til vl'(lIaglc Iwpi af 'matrikuels-kort ft!tllll~t «le1t1,l1'a-
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Fredningsdeltlaration

UII(lcr~krcvlll' .....~---

indgår herved pa at 1ll't1ennævnlc areal

~.
for nærmere li II fort.

af den mig tilhørende ejendom, matr. nr. /n-n-af

sogn, fredes som nedl'n-hY,~

Areah'l he~l{rives såll'des: ~ -d. ?P~r--~.4-~
l ~~~;'4V\.<.~~~r~-:"p-~'-/

.- ... -e~ .~. /~ - ,..

Fredningen hm' følgende omfang:
Arealerne må ikke hehygges ~lcr hQ\llllnl~. Der må ikke anhringes transformatorstationer,
tl'lefon- eller tclegrafma'iler, 'ikure, IIdsalgsbotler, vogne til hehoelse eller lignende slwn-

hetlsforstyrende genslande .
.leg t'orhcholrl"r mig tl6g ipI til.

matr. nr.

For fredningen ydes der intet vederlag.
Denne fredning'illeklaralion kan lyses paR min ejendom,

I ;?4V ~ hy, æ-; sogn. !
t



.1" ilkt. iil.llr. '"nI. ndg(jr~Ht1'tt- ...~jentltmt":L
Tinglpningpn ~ker IIllen \I(lMifl for mig.

l'alaJl'J"elll'U lilkolllnH'r fredningsnævnet for Skanderborg amt og menighedsJihlet

for /~' sogn.

~. ,den /L /:--- '/9 eS 3 .

Foranslåclllle fredningsdeklaralion godl<endcs. ,
Ved TinglY'lningen Iwnvis('s til ""'''la~ll'' kopi nf malrikllcls-kort vedlagt deklara-

tion vedrøn'nde matr. ~r. / ~ ~ æ--;. . hy,

'~ sogn, pn hvi!!tet kort dr-t fredede areal er indte~net.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk) 

 

Den 10. december 2021 

 

FN-MJØ-119-2021. Udhus ved Brædstrup kirke 

Fredningsnævnet modtog den 19. august 2021 Horsens Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre 
et udhus ved Brædstrup kirke på matr.nr. 1a Ring By, Ring, Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup. Ansøgningen er 
indsendt af Palle Radiks tegnestue for ejendommens ejer Gert Therbo Rieder. 

Fredningsnævnet meddeler dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er anført neden for i afsnittet om fred-
ningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund  

Ejendommen er omfattet af en fredningsdeklaration af 28. januar 1956 til sikring af Brædstrup kirkes frie be-
liggenhed. Fredningen omfatter en bræmme på 40 meters bredde begrænset mod nord af kirkegården, 
matr.nr. 1b og 1m og mod vest af landevejen og af en bræmme ligeledes på 40 meter begrænset mod sydøst 
af landevejen og strækkende sig mod nordøst til ud for fredningen på matr.nr. 1b. Det fremgår af deklaratio-
nen, at arealerne ikke må bebygges. Så længe arealet administreres af de kirkelige myndigheder, træffer kir-
keministeriet dog afgørelse med hensyn til opførelse af bygninger til kirkegårdens eller præstegårdens brug. 

Horsens Kommune har oplyst, at ansøgningen omhandler et udhus på 151 m2 i samme stil, materialer og farver 
som ejendommens eksisterende hovedbygning. Det opføres med ca. samme placering som en stenlade på ca. 
110 m2, der blev nedrevet for ca. 5 år siden, og som udgjorde den sydlige længe i den tidligere firlængede 
præstegård. 

Udhuset er illustreret på følgende måde: 
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Horsens Kommune har videre oplyst, at ejendommen er ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det er 
kommunens vurdering, at projektet kan realiseres uden at skade arter eller naturtyper, som indgår i Natura 
2000-områdets udpegningsgrundlag, eller bilag IV-arter.  

Horsens Kommune har som sin vurdering anført, at udhuset skal erstatte en nu nedrevet lade med ca. samme 
placering. Det vil ikke stride mod fredningen af imødekomme ansøgningen. Det indgår også i vurderingen, at 
det opføres i samme stil, materialer og farver som den eksisterende hovedbygning.  

Aarhus Stift har efter at have hørt Horsens provstiudvalg og menighedsrådet ved Brædstrup kirke anbefalet, 
at der meddeles dispensation. Stiftet har herved henvist til en udtalelse fra den kgl. Bygningsinspektør, hvoraf 
bl.a. fremgår, at udhusets placering er tilsvarende præstegårdens tidligere sydlige længe, der eksisterede, da 
fredningen blev vedtaget. Udhuset vil ikke have indvirkning på ind- og udsyn til kirkegården eller spiret på 
Brædstrup kirke. 

Fredningsnævnets behandling af sagen 

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 6. december 2021 ved Martin Møller-
Heuer, Bjarne Golles og Per Andersen. Endvidere deltog Gert Therbo Rieder og Helle Rieder med Palle Radik, 
Horsens Kommune ved Helle Kousholt, Danmarks Naturfredningsforening ved Michael Møllgaard og Frilufts-
rådet ved Jan Karnøe og Jens Moos. Projektet blev gennemgået. Det blev oplyst, at kirken blev nedrevet for-
mentlig i 1950’erne. Det blev videre oplyst, at bygningen skal bruges til garage, depot og hundeopdræt. Fred-
ningsnævnet tilkendegav sagens udfald. Der blev i øvrigt omtalt en kommende ændret adgang til ejendommen 
og opførelse af et plankeværk mod vejen. Fredningsnævnet henledte opmærksomheden på, at en ansøgning 
om et plankeværk skal forelægges fredningsnævnet.  

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredningen af Brædstrup kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i med-
før af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er 
udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er 
nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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Der var på bygningen tidligere en firelænget præstegård, hvoraf tre længer er nedrevet, og det nu ansøgte 
udhus placeres med nogenlunde samme placering som en nedrevet længe. Udhuset får i øvrigt samme ydre 
fremtræden som hovedhuset. På den baggrund får bygningen ingen reel betydning for udsigten fra og indsig-
ten til kirkegården.  

Herefter og da den kirke, som skulle beskyttes med fredningen, er fjernet, meddeler fredningsnævnet dispen-
sation. 

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbe-
tjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen 
udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler 
et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klage-
gebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og 
lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen 
af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, mang-
lende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkom-
melse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenæv-
net, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 7, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

    

Martin Møller-Heuer 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Andersen, 
2. Gert Therbo Rieder, 
3. Palle Radik, 
4. Aarhus Stift, 
5. Horsens Provstiudvalg, 
6. menighedsrådet ved Brædstrup kirke, 
7. Horsens Kommune, sagsnr. 01.05.10-K08-10-21, 
8. Miljøstyrelsen, 
9. Danmarks Naturfredningsforening, København, 
10. Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, 
11. Dansk Ornitologisk Forening, København, 
12. Dansk Ornitologisk Forening, Horsens, 
13. Dansk Botanisk Forening, København, 
14. Friluftsrådet, centralt, 
15. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet, 
16. Region Midtjylland, 
17. Slots- og Kulturstyrelsen. 
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